
 
 
 

 

 

Mikulov, 1.6. 2015 

Krautgartnera uctí Big Band Václava Hybše a Bohuš Matuš  

Letos se v Mikulově sejdou příznivci Karla Krautgartnera a výborné jazzové hudby již po patnácté. V pátek 
5. června se v 17 hodin na Náměstí odhalí v „chodníku slávy“ patnáctá bronzová hvězda. Volba Sdružení 
přátel KK byla jednoznačná, hvězdu odhalí špičkový dirigent, kapelník, aranžér a trumpetista Václav Hybš, 
který dva dny před koncertem oslaví své osmdesáté narozeniny. Jarmila Hybšová k tomu řekla: „Můj manžel 
a Jenda Konopásek jsou poslední dva žijící hudebníci, kteří u Krautece začínali hrát. Ta hvězda bude pro něj 
tím nejlepším dárkem k jeho výročí, na koncert se nesmírně těší a pro diváky to bude ojedinělý zážitek.“    

Večerní koncert začne v zámeckém sále jako vždy v 19.30 a hrát nebude nikdo jiný než Big Band Václava 
Hybše. V první půlce programu zazpívají Irena Kousalová, Martina Dolečková, Filip Hořejší a Štěpán Růžička. 
Po přestávce vystoupí zpěvák Bohuš Matuš, jenž s orchestrem dlouhodobě spolupracuje.  

Řád Karla Krautgartnera letos obdrží in memoriam saxofonista a flétnista Günter Kočí, v roce 2013 získal i 
prestižní Cenu Gustava Broma, kterou uděluje Český rozhlas. Řád převezme v průběhu koncertu jeho dcera 
Gábina Kočí, jazzová zpěvačka, která si také zazpívá jednu skladbu.  

Koncert bude opět nahrávat Český rozhlas Brno a záznam bude vysílán na stanicích Vltava, Praha, ČRo Brno 
a na Dvojce.  

Tuto významnou akci podporuje kromě menších sponzorů především město Mikulov, Jihomoravský kraj, 
Kabeltechnik, OSA a SAI.  

Předprodej vstupenek za 250 Kč byl zahájenjiž 5. dubna na TIC Mikulov, Náměstí 1, tel. 724 987 900 nebo 
519 510 855, e-mail: tic@mikulov.cz. 
Jaroslav Smečka 

Galerie Efram slaví 13. výročí  

Galerie Efram letos slaví své třinácté narozeniny. Tradiční slavnost spojená s autorskou výstavou 
galeristky a výtvarnice Sylvy Chludilové se bude konat v neděli 7. června. Vernisáž zahájí výtvarnice 
Jarmila Červená. Jedinečným zpestřením bude koncertní a taneční vystoupení v rytmech flamenka v podání 
Petra Víta a Veroniky Vítové Roa. Na perkuse zahraje izraelský umělec Azar Abou.  

„Moc mě těší, že mezi letošními hosty bude kytarista Petr Vít, kterému učarovalo flamenco a tento styl 
studoval přímo v centru dění, ve španělské Andalusii. Do Mikulova přijede se svou dcerou Veronikou 
Vítovou Roa, teprve patnáctiletou vynikající flamencovou tanečnicí,“ řekla galeristka Sylva Chludilová.  

Petr Vít je mimo jiné producentem filmu „Flamenco a jeho lidé“ a dalších filmových dokumentů věnovaných 
Španělsku. Je také autorem cestopisných článků a fotografických výstav zaměřených na iberoamerická 
témata. Z jeho pera pochází i nové překlady básní F. G. Lorcy. Kromě své koncertní a pedagogické činnosti 
se věnuje také skladatelské práci, která zahrnuje kompozice pro sólové nástroje, komorní a scénickou  
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hudbu. V současné době je Petr Vít profesorem brněnské konzervatoře, dramaturgem festivalu španělské 
kultury IBÉRICA a uměleckým ředitelem festivalu COLORES FLAMENCO. 

Jeho dcera Veronika Vítová Roa studovala flamenkový tanec v Granadě u Amalie Rodriguez, Carmen Alvarez 
a Virginie Delgado. Její učitelkou byla také dcera slavného tanečníka Manoleteho – Judea Maya. I přes své 
mládí již vystupovala na nejrůznějších festivalech v České republice i v zahraničí.  

Třetím hostem bude Azar Abou, všestranný uměle a izraelský perkusista, který studoval hru na perkuse na 
konzervatoři v Tel Avivu a malbu v Paříži. Stylově se pohybuje od tradiční arabské a indické hudby až po 
etno jazz a world music. V roce 2003 získal ocenění jako nejlepší sólista na prestižním „The Jerusalem Music 
Festival“. 

Během třináctileté historie se v galerii konalo více jak sto padesát výstav, koncertů a besed. „Je to až 
neuvěřitelný počet akcí. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat těm, kteří galerii podporují, účastní se 
mnoha připravovaných akcí a samozřejmě všechny co nejsrdečněji zvu na první červnovou neděli do 
galerie,“ vyznala se Sylva Chludilová. Oslavy třináctého výročí galerie Efram začínají 7. června v 16 hodin 
podle přízně počasí buď přímo před galerií či uvnitř.   
Jitka Sobotková 

Mikulovský gourmet festival připomene napoleonské války na Moravě 

Letošní již šestý ročník Mikulovského gourmet festivalu bude velkolepou oslavou kvalitní moravské 
kuchyně, která připomene napoleonské války na Moravě, a jejího snoubení se skvělými moravskými víny. 
Začíná v pátek 5. června a potrvá celý víkend.  

Třídenní kulinářská oslava bude probíhat ve vyhlášených mikulovských restauracích, kde vybraní mistři 
kuchaři, členové národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů, připravili moravské pokrmy v moderním stylu 
v kombinaci tradičních moravských odrůd.  

„Napoleon sám v Mikulově pobýval v prosinci 1805 při přípravě mírové smlouvy po slavné bitvě u Slavkova. 
V salonku mikulovského zámku poobědval společně s vyjednavači své oblíbené jídlo kohouta na víně. Také 
jeho vojáci po vítězné bitvě velkolepě slavili a plnými doušky si užívali darů jižní Moravy,“ připomněl historii 
Petr Marcinčák, vinař a ředitel festivalu.  

A všechna připravovaná menu jsou inspirována kuchyní bitvy tří císařů – francouzskou, ruskou a rakouskou. 
Novinkou letošního ročníku je také rozšíření degustačních míst o restauraci Sojka & spol. na mikulovském 
Náměstí a restauraci na Kozím hrádku. „Restaurace na Kozím hrádku bude vytvořena speciálně pro hosty 
festivalu na vrcholu Kozího vrchu, odkud je nádherný výhled na celý Mikulov,“ prozradil Petr Marcinčák. 
 
Přípravu jídel podávaných během festivalu mají na starosti členové Národního týmu kuchařů a cukrářů 
České republiky: Jan Horký, Martin Svatek, Miroslav Husák, Petr Vlásek, Jaroslav Kozdělka, Patrik Bečvář a 
Radek David. 
Festivalové menu bude vedle již zmíněné restaurace Sojka a restaurace na Kozím hrádku nabízet pět dalších 
mikulovských restaurací: hotel Marcinčák, hotel Maroli, Zámecká restaurace, restaurace Aquarium Relax a 
rybí restaurace u lomu - Mariánský mlýn.  
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Další informace o 6. ročníku MIKULOV GOURMET FESTIVALU najdete na stránkách www.mgfest.cz. 
Jitka Sobotková 

Nové městské byty vznikly v bývalém katastrálním úřadu 

Před pár lety v centru Mikulova v budově na ulici Koněvova sídlil katastrální úřad. Kanceláře se však 
během tři čtvrtě roku proměnily v pětici nadstandardních bytů, které bude město nabízet zájemcům 
k pronájmu.  

„Pronajímat je budeme dle platných zásad pronajímání městských bytů a domů, tedy dražbou nájemného,“ 
potvrdila místostarostka města Marie Leskovjanová. Rekonstrukci za 5,5 milionů korun realizovala stavební 
firma MBQ-Mikulov. Slavnostní předání proběhlo 28. května. Byty o velikosti 2+kk, 3+kk a 3+1 jsou 
nadstandardně vybaveny kuchyňskou linkou, digestoří, varnou plochou, elektrickou troubou, myčkou na 
nádobí. Jedinečnost jim dodávají i výhledy na Svatý kopeček a mikulovský zámek.     

Budova postavená v roce 1919 původně sloužila jako sirotčinec pro třicet dva dětí, později v ní sídlila 
zvláštní škola či knihovna.  

Jitka Sobotková 

foto: Místostarostka města Marie Leskovjanová a Stanislav Mach z firmy MBQ-Mikulov při předávání 
hotových bytů.  

ZmapujTo – Nahlaste nám nedostatek či nepořádek ve městě 

Město Mikulov přináší svým občanům novou možnost, jak hlásit různé nedostatky či 
nepořádek na území města. 
Jedná se o aplikaci ZmapujTo, která umožňuje občanům pomocí mobilního telefonu poslat 
fotografii, lokaci a komentář nahlášeného podnětu. Podporovány jsou telefony s operačním 
systémem Android, iPhone a Windows Mobile. Občan pak může sledovat stav svého podnětu na 
adrese www.zmapujto.cz. 
MěÚ Mikulov 
 

„Střední školství z Mikulova rozhodně nezmizí, jen se zčásti promění,“ říká Stanislav Svoboda, ředitel GSS 
Mikulov 

V čele mikulovského gymnázia, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště stojí už bezmála rok 
Stanislav Svoboda. O rozhovor jsme ho požádali v době, kdy probíhaly přijímací zkoušky na víceleté i 
čtyřleté gymnázium. I to svědčí o tom, že spekulace o zrušení školy jsou mylné. „Já se někdy i sám divím, 
kde se ty fámy berou. Jediné, co k tomu mohu říct, je to, že zcela vážně uvažujeme o změně čtyřletého 
gymnázia na technické lyceum. Není to změna ze dne na den. Ten nápad se rodil a rodí, konzultuji ho 
s mnoha odborníky i naším zřizovatelem, jímž je Jihomoravský kraj, a příští rok na jaře by mělo padnout 
definitivní rozhodnutí, zda o tuto změnu zažádáme,“ řekl Stanislav Svoboda. 
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Ke vzniku technického lycea ho vedou dvě základní myšlenky. Za prvé, řada 
podniků v okolí potřebuje odborné technické kádry, kterých je stále 
nedostatek, a tím druhým faktem je nedostatečná naplněnost čtyřletého 
gymnázia. Technicky zaměřené školy podporuje i Jihomoravský kraj a také 
řada významných firem se osobně angažuje v dotační pomoci i možnosti praxe žáků přímo v závodech.  

A kdy by do lavic mikulovského technického lycea mohli usednout první žáci? „Vše má svůj proces, ale 
myslím, že za tři roky by se vše mohlo spustit. Dobíhalo by čtyřleté gymnázium a naskočilo by lyceum. 
Střední školství z Mikulova určit nezmizí. Osmileté gymnázium bude fungovat dál a ze čtyřletého bychom 
udělali technické lyceum. Upozorňuji ale, že je vše ve fázi zvažování,“ řekl ředitel školy.  

Ani o studiu na střední odborná škole či učilišti není nikterak velký zájem a Mikulov v tom není rozhodně 
ojedinělý. „Dnes se prostě nikdo nechce jít učit. A jsme rádi za každého žáka, který nastoupí. O to víc nás 
potom těší, že jsou mezi žáky tací, kteří jsou fakt šikovní a obor je baví. A zrovna nyní dva z kuchařů 
absolvují praxi v restauraci Marcela Ihnačáka, což je pro ně osobně obrovský přínos a reprezentují tak i 
dobré jméno školy,“ řekl Stanislav Svoboda.  
Jitka Sobotková 

Concentus Moraviae bude v Mikulově plný italské vášně 

Mikulovským zámkem bude ve čtvrtek 11. června znít tradiční hudba jižní Itálie včetně milostných písní. 
Koncert v podání zpěváka Marca Beasleyho se souborem Accordone se koná v rámci Mezinárodního 
hudebního festivalu třinácti měst Concentus Moraviae.  

Ten letos slaví své jubilejního dvacáté výročí s podtitulem „Pojďme slavit!“. Mikulovský koncert, jemuž 
udělil záštitu velvyslanec Itálie v České republice J. E. Aldo Amati, začíná v 19.30 hodin a vstupenky jsou 
v předprodeji za 250 korun v Turistickém informačním centru Mikulov. 
(js) 

Mladé víno odchází 

Moravín Mikulov ve spolupráci s Regionálním muzeem Mikulov pořádá v pátek 12. června vinařskou akci 
„Mladé víno odchází“. Začátek v prostorách atraktivní vinařské expozice je v 18 hodin. 

„K ochutnání budou vína ročníku 2014 od mikulovských vinařů, ale i přespolních,“ prozradil předseda spolku 
Vojtěch Pazderka. Organizátoři také chtějí netradičně ukázat krásné prostory mikulovského zámku a 
zachytit vývoj vína od jeho až do dnešních dnů. 
(js) 
 

Norský zpěv a didgeridoo v Mikulově 

Do Mikulova zavítá v neděli 14. června ojedinělé hudební uskupení trio Deshane. Unikátní koncert zazní 
od 17. hodiny v galerii Konvent.  

„Trio Deshane je hudební směs norského zpěvu a dvou českých muzikantů. Stojí na prostorových obrysech, 
jež rýsuje klarinetistka a saxofonistka Eva Pilnaj Žižkovská a jsou naplněny křovinatým ornamentálním 
kobercem, jež tká Lukáš Pilnaj pomocí pulsujícího didgeridoo, a na tomto všem spočívá orel severské 
mytologie, zpěvačka Ane Bjerkan s kříšťálovým hlasem,“ přiblížil uskupení organizátor koncertu Aleš Řezáč.  
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Na koncertě zazní písně z nového alba, které skupina natočila v Čechách, a posluchači se mohou těšit na 
groovové didgeridoo v sametových síních bassklarinetu a především lidské hlasy. Deshanne trio hrají 
ethnojazz – směs worldmusic, norské lidové hudby a jazzu. Hledají prvotní zvukové možnosti dechových 
nástrojů, přidávají k tomu perkuse a hlasy. 

Jitka Sobotková 

Na soutěži JARO 2015 se opět sejdou špičkoví tanečníci 

Zámecký sál v Mikulově se v sobotu 13. května promění v taneční parket. Už po třiadvacáté se tu sejdou 
nejlepší tanečníci z České republiky i ze zahraničí, aby předvedli taneční umění na Mezinárodní soutěži JARO 
2015. Letošní ročník se koná pod záštitou starosty města Mikulova Rostislava Koštiala a hejtmana 
Jihomoravského kraje Michala Haška.  

„Pozvali jsme taneční páry ze Slovinska, Polska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a samozřejmě i nejlepší 
páry z České republiky,“ říká Václav Kosmák z pořádajícího Tanečního studia Morava.  

Soutěž proběhne ve standardních tancích, latinskoamerických tancích a v samostatné soutěži ve vídeňském 
valčíku. Soutěž začíná v 18 hodin. V čele poroty bude několikanásobný mistr světa a Evropy Peter 
Stokkebroe z Dánska. 

„Kromě krásných cen pro vítězné páry bude vyhlášena miss JARO, sympaťák a nejkrásnější šaty a ani diváci 
nepřijdou zkrátka. Kromě úžasné taneční show mohou vyhrát některé z cen pro diváky a mohou vidět 
nejlepší páry Evropy v Mikulově, včetně mistrů ČR ve standardních i latinskoamerických tancích,“ dodal 
Václav Kosmák.  

V letošním roce bude také sobotní dopoledne probíhat juniorská soutěž ve sportovním tanci. Mladé 
nadějné dětské a juniorské páry začnou v zámeckém sále tančit již v 9 hodin. 
Jitka Sobotková 

Ukončení lakrosové sezony 2014–2015  

Pro letošek je dobojováno, lakrosky jsou schovány ve skříni a oba mikulovské lakrosové týmy mají 
zasloužené prázdniny, proložené občas nějakým letním turnajem. Každý z týmů, jak chlapecký OSTO6, tak 
dívčí El Chupacabra, odehrál celkem dvacet zápasů. Kluci vyhráli třináct, holky v jinak takřka ryze chlapecké 
lize tvrdě bojovaly, ale nakonec to stačilo „pouze“ na 11. místo. Kluci dopadli v porovnání s minulým rokem 
o jednu příčku hůř, ale i tak je páté místo pěkným výsledkem. Letos jsme se prosadili nejen jako tým, ale i 
jako jednotlivci. Třetí nejlepší hráčkou Moravské lakrosové ligy se stala Kateřina Nevědělová. V kanadském 
bodování skončil na krásném třetím místě Matyáš Jurkovič, na 4. pak Vojtěch Mihalík, na 7. Lubomír Hrdlík 
a na 10. Tomáš Vysloužil. Třetím nejlepším střelcem byl opět Matyáš Jurkovič a mezi nahrávači jsme měli na 
bedně dokonce dvojnásobné zastoupení – na druhém místě Vojtěch Mihalík a na třetím Tomáš Vysloužil. 
Z více než sto padesáti bodovaných účastníků to není špatné. Nejlepším gólmanem celé ligy byl vyhlášen 
Vlastimil Mihalík s celkovou úspěšností 62,38 %. 
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Děkujeme všem fandům a podporovatelům, v čele s městem Mikulov a Gymnáziem Mikulov.  

L. Hrdlík  
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